
Porządek Nabożeństw 

Od 01.07. do 08.07.2012 r. 

 

Niedziela 01.07. XIII zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 ………………………………………………... 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze bł. i zdrowie dla 

Leonarda z ok.40 r. urodzin oraz o zdrowie dla córki 

15:00 chrzest: Elena Maria Reiman 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za + męża i ojca Henryka Dyla 1 r. śmierci 

 

Poniedziałek  02.07. 

  8:00 Za + żonę Marię 3 r. śmierci, ++ rodziców z obu stron, braci i siostry 

 

Wtorek  03.07. św. Tomasza, Ap., św. 

18:00 Za + syna Patryka Przybył 4 r. śmierci, ++ pokr. 

 

Środa  04.07. 

18:00 ………………………………………………... 

 

Czwartek  05.07. 

15:00 Msza św. i ślub: Agnieszka Waga i Bartosz Jóźwiak  

17:00 Godzina święta 

18:00 Z NS Maryi i NS Pana Jezusa z podz. za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą, błogosła-

wieństwo i zdrowie w pewnej int. 

 

Piątek  06.07. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz., wsp. 

  7:00 W int. chorych naszej parafii 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę  

i zdrowie w rodzinie Marianny i Patryka Budny 

 

Sobota  07.07. 

  8:00 Za + męża i ojca Reinholda Czupała w r. śmierci, ++ jego rodziców Waleskę i Franciszka, 

rodziców Gertrudę i Jana Walaszek, o. Krystiana, 2 braci, ++ pokr. 

—————————————————————— 

17:00 Nabożeństwo maryjne 

18:00 Za + męża i ojca Alfreda Kampa, ++ pokr. 

 

Niedziela 08.07. XIV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 ………………………………………………... 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + matkę Elżbietę, ++ zaginionego ojca Piotra, ich rodziców i rodzeństwo, ++ rodziców 

Rozalię i Pawła, siostrę Elżbietę, szwagra Józefa i Henryka, chrześniaka Krystiana, ++ pokr. 

z obu stron i dusze opuszczone 

17:15  Nieszpory 

18:00 O bł. Boże, o opiekę do Anioła Stróża dla rocznego dziecka Emilia Dudarewicz, o bł. Boże 

w rodzinie 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

27(970) 01.07.2012 – 08.07.2012 
 

 

Dziewczynko, mówię ci, wstań! 

 

Jeden z wybitnych współczesnych 

teologów jest autorem na pozór szokujące-

go, ale i oczywistego zdania: 

„Doświadczenie uczy nas, że umierają 

zawsze inni. My ciągle żyjemy”. I taka jest 

prawda. My ciągle żyjemy, choć wokół 

ludzie umierają szerokim strumieniem: 

ze starości, w wypadkach, na wojnie, 

w domach i szpitalach, w górach i na mo-

rzu. Sytuacja dość radykalnie się zmienia, 

gdy umiera ktoś bardzo nam bliski: przyja-

ciel, brat, ojciec, matka, dziecko. Bo gdy 

ktoś bliski umiera, to trochę tak, jakby się 

samemu umierało. Umierający bowiem 

zabierają ze sobą cząstkę nas samych, 

a zwłaszcza nasze nadzieje. Doskonale 

więc rozumiemy dramat Jaira, przełożone-

go synagogi z dzisiejszej Ewangelii. Chry-

stus wskrzeszający zmarłą dziewczynkę, daje nam ważną naukę. W życiu 

ludzkim kres nadziei jednej staje się początkiem nadziei drugiej. Gdy umierają 

nadzieje pokładane w ludziach - a umierają najpóźniej w związku ze śmiercią 

tych ludzi, - człowiek zaczyna szukać zakotwiczenia dla swoich nadziei w Bo-

gu. Staje się to jednak możliwe tylko w przestrzeni wiary. Dlatego Chrystus 

mówi: „Nie bój się, tylko wierz”. W przestrzeni wiary nieuchronność śmierci 

przestaje być dramatem, ale początkiem nadziei na wieczność. Nie bez znacze-

nia pozostaje jednak dojrzewanie do tej nadziei tu na ziemi. Rozumiał to głów-

ny bohater „Nędzników” Wiktora Hugo, gdy mówił: „Nie bójcie się śmierci! 

Bójcie się, aby nie przegapić życia”. 

 

Sentencja - Św. Albert: Pierwszym stopniem obmowy jest obmawianie 

tego, kto czyni źle; drugim stopniem, gorszym od pierwszego jest obmawianie 

tego, kto nie czyni ani źle, ani dobrze; trzecim, najgorszym stopniem jest ob-

mawianie tego, kto czyni dobrze. 



PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 

Aby wszyscy mogli znaleźć stałą pracę i wykonywać ją w bezpiecznych 

warunkach. 

 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA 

Aby chrześcijańscy wolontariusze na terenach misyjnych potrafili dawać 

świadectwo miłości Chrystusa. 

 ————————————— 

W lipcu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różań-

cowej: 

  01.07. - Róża 9 - p. Maria Kruk 

  08.07. - Róża 10 - p. Rosilda Pawlik  

  15.07. - Róża11 - p. Krystyna Swoboda 

  22.07. - Róża 12 - p. Teresa Obst 

  29.07. - Róża 1 - p. Manfred Ullmann 

———————————— 

WAKACJE z BOGIEM 

 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży będą się odbywać, w środy i czwartki 

w okresie 04-26 lipca. Zajęcia w środy to spotkania w salce w godzinach 

9.00 - 13:00. Odbędą się one w dniach 04, 11, 18, 25 lipca. Temat prze-

wodni spotkań: „Kochajmy przyrodę jak św. Franciszek”. Dzieci biorące 

udział w zajęciach przynoszą ze sobą przybory. Będzie modlitwa, zabawa, 

praca plastyczna, śniadanie i inne atrakcje. 

Zajęcia w czwartki to wyjazdy na wycieczki: 

05.07. - wycieczka do ZOO w Opolu 

12.07. - wyjazd do kina Helios w Opolu 

20.07. - wycieczka na jezioro Turawskie 

26.07. - wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego w Szczedrzyku 

Dzieci nie płacą za autokar, płacą tylko bilety wstępu oraz dodatkowe 

ubezpieczenie. Dzieci, które chcą wziąć udział w wycieczce przynoszą do 

kościoła na poniedziałek zgodę rodzica na wyjazd. Puste oświadczenia bę-

dą wykładane na stoliku w kościele. Dzieci przedszkolne jadą ze starszym 

rodzeństwem lub rodzicem. 

W razie niepogody mogą nastąpić zmiany. 

 

Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w zajęciach. Z góry gorąco dzię-

kujemy wszystkim, którzy w przygotowanie, prowadzenie „Wakacji z Bo-

giem” się zaangażowali. 

Dzisiaj XIII niedziela zwykła. Nieszpory o godz. 17:15. Kolekta na cele kurii i seminarium. 

—————————————————— 

I czwartek miesiąca. Godzina św. o 17:00. 

—————————————————— 

I piątek miesiąca. Msza św. poranna o 7:00 z wystawieniem Najśw. Sakramentu. Odwiedziny 

chorych w piątek od 8:00 wszystkie ulice z wyjątkiem ul. Haraszowskie i Pluderskiej, na któ-

rych odwiedziny będą w sobotę od 9:00. O 17:30 różaniec za młode pokolenie. 

—————————————————— 

I sobota miesiąca. Nabożeństwo Maryjne o 17:00. Nauka dla rodziców i chrzestnych przed 

udzielanym w miesiącu lipcu chrztem o godz. 16:00. 

—————————————————— 

Przyszła niedziela to XIV zwykła. Nieszpory o godz. 17:15. Kolekta na cele naszej parafii. 

—————————————–————– 

Do nabycia: Gość Niedzielny 

—————————————————— 

Bóg zapłać! za wszelkie składane ofiary, prace wykonane dla naszej parafii, wszelkie dobro. 

Szczególnie za naprawę busa, wykonanie nowego mostku do ogrodu. Dziękujemy młodzień-

com i mężczyznom, którzy pielgrzymowali na Górę św. Anny, wszystkim, którzy przyszli 

w ubiegłą niedzielę do salki na spektakl, za udział w pielgrzymce do Lichenia. 

—————————————————— 

Od 16 do 21 lipca na Górze św. Anny odbywać się będzie XVI Święto Młodzieży. Informacje 

i plan spotkania można znaleźć na stronie: www.swietomlodziezy.com 

—————————————————— 

W imieniu sióstr, PRD i swoim składamy słowa podziękowania za wpłaty dokonywane na re-

mont dachu klasztoru, który będzie przeprowadzony w sierpniu. Na dzień 27 06.2012 suma 

ofiar na ten cel wynosi: 38.430 zł. 

—————————————————— 

W okresie wakacji zapraszamy do lektury prasy i książek. Zapraszamy do parafialnej biblioteki 

która jest czynna w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 10:00. W Gościu Niedzielnym przez 

okres wakacji będzie ukazywał się cykl artykułów przedstawiający katedry Europy. Polecam! 

—————————————————— 

Nasza świątynia jest widoczna również w nocy. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, 

jako parafianie, mówimy - Bóg zapłać. Dziękujemy szczególnie firmie MERCUR w osobach 

Mariana–Paula Schmandry i Sebastiana Niedzieli, burmistrzowi Norbertowi Koston, Andrzejo-

wi Cieśli oraz panom H. Pawlik, Ł. Kulik, H. Drzyzga, J. Bonk i M. Dudarewicz. 

—————————————————— 

Dziękujemy wszystkim zaglądającym na naszą stronę parafialną www! 

W czerwcu naszą stronę odwiedzono:     2.737 razy 

W tym roku naszą stronę odwiedzono:  15.875 razy 

Od początku istnienia, naszą stronę odwiedzono: 41.351 razy. 

————————————————–—— 

Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Marta Elżbieta Konieczko zam. Kolonow-

skie i Piotr Łukasz Pytel zam. Krasiejów ( zap. I); Monika Justyna Drzymała zam. Kolo-

nowskie i Marcin Jan Puzik zam. Staniszcze Wlk. (zap. I) 

—————————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Annie Muc, p. Monice Bonk 

i p. Magdalenie Gomoluch składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławień-

stwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

—————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Iwonę Zielonka, Izabelę Lewan-

dowską, Sabinę Beza i Sławomirę Henel. 

 

Niech widok naszej świątyni wskazuje każdemu z Nas, w dzień i w nocy, kierunek ku niebu! 

27/2012 


